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Notulen OuderRaad vergadering 
 

DATUM:  9 DECEMBER 2014 

TIJD:  20:00 

LOCATIE:  KOFFIETAFEL DE KEERKRING 

AANWEZIG OR:  JACK, IRMA, MICHEL, ELZINA, KRISTIAN, SANDY, ILSE 

AANWEZIG TEAM: JOSINE 

AFWEZIG:  HARRY 

1. Opening 

1.1. Schooltoernooien 
Aan het begin van het schooljaar wordt bekeken aan welke schooltoernooien we mee doen. 

Meedoen aan een schooltoernooi is namelijk een extra belasting voor het teamlid en dat moet 

passen binnen de andere buitenschoolse activiteiten. 

Vanuit de OR gaan we dit meegeven aan de MzR om als beleid item te volgen. 

1.2. Kerstviering 
De OR leden zijn uitgenodigd voor de kerstviering in de groep. Doorgeven aan Josine in welke groep 

de OR leden aanwezig willen zijn. 

1.3. Voeding 
Gevraagd wordt om enkele kannen water tijdens de kerstviering op tafel te zetten. 

De vraag is ontstaan uit de discussie over het drinken tijdens het Nationale Schoolontbijt. Er stond 

namelijk veel suikerhoudende voeding en drinken op tafel, terwijl het doel was: Ontbijten is gezond. 

Sandy kan geconsulteerd worden over gezonde voeding en drinken. Bijvoorbeeld: Geen sappen uit 

pak, maar vers! 

2. Van de Penningmeester 
Volgende vergadering de investeringsvoorstellen bespreken als Harry er weer is. Uitzoeken wat een 

nieuwe set shirtjes, broeken en sokken kost (inclusief bedrukking). 
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3. Algemene ledenvergadering 27 november 
Eerste reactie is opgelucht dat het liep. Door de opzet was het afwachten of het ren je rot gedeelte 

wel zou lopen. Iedereen deed gelukkig mee. Mede door het goede en leuke optreden van Jack als 

Martin Brosius liep het ren je rot gedeelte goed. 

Ervaring leert dat persoonlijk vragen om aanwezig te zijn helpt. Volgend jaar de groepsouders 

actiever betrekken bij het persoonlijk uitnodigen van mensen om aanwezig te zijn. 

Het 2e gedeelte was informatief en goed georganiseerd. We hebben de teamleden niet bedankt voor 

hun inzet - zoals we dat in voorgaande sessies wel deden met de gastsprekers. Werkgroepen 

3.1. Fancy Fair, Sinterklaas en Kerst  
Het thema voor de fancy fair 2015 is “Planten”. 

Er waren ouders aanwezig tijdens de Sinterklaasviering in de kuil. Dit was niet de bedoeling, dat heeft 

te maken met de veiligheid mocht er bijvoorbeeld brand uitbreken. Dit was niet voor iedereen 

duidelijk - ouders werden ook niet weggestuurd. 

Voor de kerstviering vooraf duidelijk aangeven wanneer ouders wel aanwezig mogen zijn en wanneer 

ze geacht worden te vertrekken. We zouden de bel kunnen gebruiken (die het einde van de pauzes 

aankondigt). 

In de kerststal is Glühwein en chocomelk voor de ouders. Het is onduidelijk of er budget is voor de 

aankleding van de kerststal. Een vuurtje staat gezellig en geeft warmte. Echter open vuur is niet 

gewenst er wordt gezocht naar een paar potkacheltjes. 

Irma maakt de uitnodiging naar de ouders voor de Kerststal. 

3.2. Pleinwacht 
Er is een klacht binnengekomen over het toezicht. Er was een akkefietje tijdens voetbal van de 

middenbouw terwijl 2 ouders koffie stonden te drinken op het plein. Er was dus geen toezicht op het 

voetbal plein. 

De ouders die koffie stonden te drinken waren waarschijnlijk geen pleinwachters, maar ouders die 

stonden na te praten. 

Het is gewenst dat de pleinwachters duidelijk herkenbaar zijn (overleggen met Jaike over de 

mogelijkheid van hesjes). 

3.3. Schoolbibliotheek 
Donderdag 11 december weer een evaluatie vergadering. Het eerste kwartiertje ’s morgens om half 

negen aanwezig zijn in de schoolbibliotheek werkt heel goed en iedereen is er blij mee. De 

aanwezigheid op woensdag einde van de ochtend is niet nodig. Dit tijdstip gaat af van het rooster. 

Voor de bakken die uit de kast kunnen vallen moet nog een goede oplossing gevonden worden. 
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3.4. Groepsouders 
- 

3.5. Communicatie 
Ter bespreking met het team: Hoe gaat school om met de privacy van de gegevens die in MSI staan. 

PWC heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de conclusie dat de privacy van kinderen niet goed 

geborgd is bij het gebruik van schoolbrede systemen. De gegevens werden voor andere doeleinden 

gebruikt door derden. 

De OR wilde terugkoppeling geven over de ouderavond aan de ouders, de leden van de OuderRaad. 

Omdat er vanwege Sinterklaas geen info werd uitgestuurd is een terugkoppeling op rijm gemaakt. De 

poster is opgehangen in de school.  

Is het een idee om een communicatiebord te hebben?  Dit wordt meegenomen naar het overleg met 

Directie en MZR. 

4. Rondvraag 
De volgende vergadering staat gepland op een donderdag, terwijl de vaste dag een dinsdag is. Graag 

controleren en de goede datum doorsturen. 


